
 

SALDO MIGRACJI WEWNETRZNEJ NA 1000 MIESZKAŃCÓW W 
WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2016 ROKU. 

 
Opis wskaźnika1. 
Wskaźnik opisuje zmiany miejsca zamieszkania w obrębie jednostki terytorialnej w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, łącząc informacje o migracji 
wewnętrznej (czyli zmianie miejsca zamieszkania w obrębie kraju). Przykładowo, wartość wskaźnika „-5” oznacza, że na 1000 osób w danej jednostce 
terytorialnej, 5 wyemigrowało do innej. Źródłem danych o zameldowaniach na pobyt stały w gminie oraz wymeldowaniach  jest od 2006 r. rejestr PESEL. 
Źródłem danych o migracjach czasowych jest badanie statystyczne prowadzone przez GUS we wszystkich gminach kraju wg stanu w dniu 31 grudnia 
każdego roku. Należy pamiętać, że wskaźnik ten nie odzwierciedla dokładnie zachodzących zmian związanych z przemieszczaniem się ludności. Znaczna 
część osób przybywająca na dany teren nie rejestruje swojej zmiany miejsca pobytu, dlatego bardzo trudne jest uzyskanie danych odzwierciedlających stan 
faktyczny. 
 
Objaśnienie: 
(1) przy nazwie miejscowości oznacza gminę miejską, 
(2) gmina wiejska, 
(3) gmina miejsko-wiejska, 
(4) miasto w gminie miejsko-wiejskiej, 
(5) obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej. 
 

Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej prezentujemy wskaźnik migracji wewnętrznych w województwach Polski oraz powiatach i miastach 
będących siedzibami starostw powiatów ziemskich i grodzkich na Warmii i Mazurach, w drugiej gminy województwa z najwyższym ujemnym (-)                      
i najwyższym dodatnim (+) wskaźnikiem, w trzeciej, w układzie powiatowym, wskaźnik migracji we wszystkich gminach województwa.  

                                                             
1 Źródła opracowania: http://www.mojapolis.pl/ ; Bank Danych Lokalnych. 



Województwo

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Powiat

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Miasta - siedziby 
starostw powiatów 
ziemskich i grodzkich*      

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

MAZOWIECKIE 2,1 Powiat węgorzewski -6,3 Nidzica -8,7
POMORSKIE 1,5 Powiat bartoszycki -6,0 Bartoszyce -7,6
MAŁOPOLSKIE 1,0 Powiat braniewski -5,9 Nowe Miasto Lubawskie -5,9
DOLNOŚLĄSKIE 0,9 Powiat gołdapski -5,8 Węgorzewo -5,1
WIELKOPOLSKIE 0,3 Powiat nidzicki -5,5 Działdowo -4,2
ZACHODNIOPOMORSKIE -0,4 Powiat kętrzyński -5,4 Ostróda -4,0
ŁÓDZKIE -0,7 Powiat piski -5,3 Lidzbark Warmiński -3,7
LUBUSKIE -0,7 Powiat nowomiejski -5,3 Kętrzyn -3,5
OPOLSKIE -0,7 Powiat działdowski -3,2 Szczytno -3,2
ŚLĄSKIE -0,8 Powiat lidzbarski -3,1 Pisz -2,7
KUJAWSKO-POMORSKIE -0,8 Powiat ostródzki -3,0 Giżycko -2,7
PODKARPACKIE -1,0 Powiat szczycieński -2,3 Braniewo -2,3
PODLASKIE -1,3 Powiat elbląski -2,1 Mrągowo -2,1
ŚWIĘTOKRZYSKIE -1,6 Powiat giżycki -2,1 m.Elbląg* -1,5
WARMIŃSKO-MAZURSKIE -1,9 Powiat mrągowski -2,0 Gołdap -0,1
LUBELSKIE -2,1 Powiat m.Elbląg -1,5 m.Olsztyn* 0,1

Powiat iławski -1,3 Olecko 1,0
Powiat m.Olsztyn 0,1 Iława 1,7
Powiat ełcki 2,3 Ełk 4,9
Powiat olsztyński 4,7

Wskażnik migracji wewnętrznych w województwach Polski oraz powiatach i miastach, w których siedzibę mają starostwa powiatów ziemskich i 
grodzkich w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku.



Nazwa

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Nazwa

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Frombork - miasto (4) -15,3 Stawiguda - gmina wiejska (gw) 48,5
Frombork (3) -15,2 Barczewo - miasto 15,3
Frombork - obszar wiejski (5) -14,9 Jonkowo - gw 12,9
Ruciane-Nida - obszar wiejski (5) -14,7 Dywity - gw 10,2
Gołdap - obszar wiejski (5) -14,1 Szczytno - gw 8,5
Kalinowo (2) -13,4 Barczewo - gmina miejsko-wiejska (gmw) 8,1
Ryn - obszar wiejski (5) -13,3 Gietrzwałd - gw 6,1
Kolno (2) -11,9 Purda - gw 5,8
Biała Piska - miasto (4) -11,5 Lubawa - miasto (m) 5,4
Godkowo (2) -11,4 Ełk - gw 5,1
Jeziorany - obszar wiejski (5) -11,3 Tolkmicko - obszar wiejski 5,1
Świętajno/pow.szczycieński (2) -10,8 Ełk  - m 4,9
Srokowo (2) -10,7 Tolkmicko -(gmw) 4,5
Ruciane-Nida (3) -10,4 Giżycko - gw 4,5
Grunwald (2) -9,7 Ostróda - gw 3,9
Płośnica (2) -9,3 Tolkmicko - miasto 3,7
Budry (2) -8,9 Mrągowo - gw 3,4
Nidzica - miasto (4) -8,7 Barczewo - obszar wiejski 2,9
Zalewo - miasto (4) -8,3 Miłomłyn - m 2,9
Kowale Oleckie (2) -8,1 Działdowo - gw 2,6
Orneta - obszar wiejski (5) -7,9 Elbląg - gw 2,1
Górowo Iławeckie (1) -7,8 Olsztynek - obszar wiejski 1,9

Nidzica - obszar wiejski 1,9
Iława - m 1,7
Dobre Miasto - obszar wiejski 1,6
Lidzbark Warmiński - gw 1,3
Olecko - m 1,0
Pasym - m 0,8
Milejewo - gw 0,6
Rybno - gw 0,4
m.Olsztyn 0,1

Gminy z najwyższym ujemnym (-) saldem migracji Gminy z dodatnim (+) saldem migracji



Nazwa

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Nazwa

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Powiat bartoszycki -6,0 Powiat braniewski -5,9
Górowo Iławeckie (1) -7,8 Frombork - miasto (4) -15,3
Bartoszyce (1) -7,6 Frombork (3) -15,2
Sępopol - miasto (4) -7,0 Frombork - obszar wiejski (5) -14,9
Sępopol (3) -6,0 Lelkowo (2) -9,0
Sępopol - obszar wiejski (5) -5,6 Braniewo (2) -8,7
Górowo Iławeckie (2) -4,1 Pieniężno - obszar wiejski (5) -7,5
Bartoszyce (2) -4,1 Pieniężno (3) -7,2
Bisztynek (3) -3,5 Pieniężno - miasto (4) -6,7
Bisztynek - obszar wiejski (5) -2,1 Płoskinia (2) -5,1

Braniewo (1) -2,3
Powiat działdowski -3,2
Płośnica (2) -9,3 Powiat ełcki 2,3
Lidzbark - miasto (4) -6,6 Kalinowo (2) -13,4
Iłowo-Osada (2) -5,3 Stare Juchy (2) -9,5
Działdowo (1) -4,2 Prostki (2) -3,0
Lidzbark (3) -4,0 Ełk (1) 4,9
Lidzbark - obszar wiejski (5) -0,8 Ełk (2) 5,1
Rybno (2) 0,4
Działdowo (2) 2,6
Źródło: Bank Danych Lokalnych, opracowanie własne S.M

Wskaźnik migracji wewnętrznych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku.



Nazwa

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Nazwa

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Powiat elbląski -2,1 Powiat giżycki -2,1
Godkowo (2) -11,4 Ryn - obszar wiejski (5) -13,3
Gronowo Elbląskie (2) -5,5 Ryn (3) -8,6
Markusy (2) -5,3 Ryn - miasto (4) -3,8
Pasłęk - miasto (4) -4,9 Miłki (2) -3,4
Pasłęk (3) -3,6 Giżycko (1) -2,7
Młynary - obszar wiejski (5) -1,8 Wydminy (2) -2,3
Rychliki (2) -1,8 Giżycko (2) 4,5
Młynary (3) -1,8
Młynary - miasto (4) -1,7 Powiat iławski -1,3
Pasłęk - obszar wiejski (5) -1,5 Zalewo - miasto (4) -8,3
Milejewo (2) 0,6 Susz - obszar wiejski (5) -7,7
Elbląg (2) 2,1 Susz (3) -7,3
Tolkmicko - miasto (4) 3,7 Susz - miasto (4) -6,9
Tolkmicko (3) 4,5 Zalewo (3) -5,1
Tolkmicko - obszar wiejski (5) 5,1 Iława (2) -4,5

Zalewo - obszar wiejski (5) -3,6
Powiat lidzbarski -3,1 Kisielice - obszar wiejski (5) -3,6
Orneta - obszar wiejski (5) -7,9 Kisielice (3) -3,1
Orneta (3) -5,8 Lubawa (2) -2,5
Orneta - miasto (4) -5,0 Kisielice - miasto (4) -2,4
Lidzbark Warmiński (1) -3,7 Iława (1) 1,7
Lubomino (2) -1,6 Lubawa (1) 5,4
Kiwity (2) -0,9
Lidzbark Warmiński (2) 1,3



Nazwa

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Nazwa

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Powiat kętrzyński -5,4 Powiat mrągowski -2,0
Srokowo (2) -10,7 Sorkwity (2) -6,7
Barciany (2) -9,6 Piecki (2) -4,9
Korsze - obszar wiejski (5) -7,6 Mikołajki - obszar wiejski (5) -2,2
Korsze (3) -6,8 Mrągowo (1) -2,1
Reszel - obszar wiejski (5) -6,0 Mikołajki (3) -1,7
Korsze - miasto (4) -5,9 Mikołajki - miasto (4) -1,0
Kętrzyn (2) -4,9 Mrągowo (2) 3,4
Reszel (3) -4,4
Kętrzyn (1) -3,5 Powiat nowomiejski -5,3
Reszel - miasto (4) -3,4 Grodziczno (2) -6,8

Biskupiec (2) -6,7
Powiat nidzicki -5,5 Kurzętnik (2) -6,2
Nidzica - miasto (4) -8,7 Nowe Miasto Lubawskie (1) -5,9
Kozłowo (2) -8,3 Nowe Miasto Lubawskie (2) -0,7
Janowiec Kościelny (2) -6,5
Nidzica (3) -5,0 Powiat olecki -2,2
Janowo (2) -1,8 Kowale Oleckie (2) -8,1
Nidzica - obszar wiejski (5) 1,9 Świętajno (2) -5,9

Olecko - obszar wiejski (5) -4,1
Wieliczki (2) -0,9
Olecko (3) -0,3
Olecko - miasto (4) 1,0



Nazwa

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Nazwa

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Powiat olsztyński 4,7 Powiat ostródzki -3,0
Kolno (2) -11,9 Grunwald (2) -9,7
Jeziorany - obszar wiejski (5) -11,3 Miłomłyn - obszar wiejski (5) -7,3
Jeziorany (3) -9,6 Dąbrówno (2) -7,1
Biskupiec - obszar wiejski (5) -7,8 Małdyty (2) -6,5
Jeziorany - miasto (4) -7,3 Miłakowo - obszar wiejski (5) -6,4
Olsztynek - miasto (4) -5,0 Morąg - miasto (4) -5,1
Biskupiec (3) -4,2 Ostróda (1) -4,0
Dobre Miasto - miasto (4) -3,8 Miłakowo (3) -3,9
Dobre Miasto (3) -1,9 Morąg (3) -3,2
Olsztynek (3) -1,9 Miłomłyn (3) -2,4
Biskupiec - miasto (4) -1,3 Miłakowo - miasto (4) -1,1
Świątki (2) -0,2 Łukta (2) -0,7
Dobre Miasto - obszar wiejski (5) 1,6 Morąg - obszar wiejski (5) -0,7
Olsztynek - obszar wiejski (5) 1,9 Miłomłyn - miasto (4) 2,9
Barczewo - obszar wiejski (5) 2,9 Ostróda (2) 3,9
Purda (2) 5,8
Gietrzwałd (2) 6,1
Barczewo (3) 8,1
Dywity (2) 10,2
Jonkowo (2) 12,9
Barczewo - miasto (4) 15,3
Stawiguda (2) 48,5



Nazwa

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Nazwa

Saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 mieszkańców 
w 2016 roku

Powiat piski -5,3 Powiat szczycieński -2,3
Ruciane-Nida - obszar wiejski (5) -14,7 Świętajno (2) -10,8
Biała Piska - miasto (4) -11,5 Rozogi (2) -8,0
Ruciane-Nida (3) -10,4 Dźwierzuty (2) -5,6
Biała Piska (3) -8,4 Jedwabno (2) -4,9
Ruciane-Nida - miasto (4) -7,0 Wielbark (2) -4,0
Biała Piska - obszar wiejski (5) -6,8 Szczytno (1) -3,2
Orzysz - obszar wiejski (5) -6,8 Pasym - obszar wiejski (5) -2,1
Orzysz (3) -6,2 Pasym (3) -0,7
Orzysz - miasto (4) -5,8 Pasym - miasto (4) 0,8
Pisz - miasto (4) -2,7 Szczytno (2) 8,5
Pisz (3) -2,2
Pisz - obszar wiejski (5) -1,2

Powiat gołdapski -5,8 Powiat węgorzewski -6,3
Gołdap - obszar wiejski (5) -14,1 Budry (2) -8,9
Banie Mazurskie (2) -9,6 Pozezdrze (2) -6,0
Dubeninki (2) -9,3 Węgorzewo (3) -5,9
Gołdap (3) -4,6 Węgorzewo - miasto (4) -5,1
Gołdap - miasto (4) -0,1 Węgorzewo - obszar wiejski (5) -7,4

Powiat m.Elbląg -1,5 Powiat m.Olsztyn 0,1


